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Bostadsinbrott december 
Antalet inbrott i december 2015 var totalt 27 st., varav 

17 st. i villa/ radhus och 10 st. i lägenheter i 

flerfamiljshus samt 9 st. inbrottsförsök.             

Förra året i december, var det 43 st. inbrott varav 29 st. i 

villa/radhus och 14 st. i lägenheter i flerfamiljshus samt 

7 st. inbrottsförsök. Inbrotten i december i år var mindre 

än förra året men är ändå oroande många.     

    

       

       

       

       

   

               

   

    

       

    

      
 
 
 

Bilinbrott december                                      

– Minskade kraftigt i december och under 2015! 
2013: 82 st. anmälningar 
2014: 87 st. 
2015: 51 st. varav 31 st. i norra B och 20 st. i södra 
Botkyrka     
Under 2015 har 837 bilbrott anmälts. Jämför med 2014 
och 2013 då var det 922 st. respektive 1082 st. Vi tror att 
arbetet med att få upp ”Töm bilen själv” skyltar på p-
platser och i p-garage, har påverkat att bilstölderna har 
minskat. Detta arbete fortsätter grannstödjarna med 
under 2015.  
 
Tänk på att ”Tömma bilen” när du parkerar så minskar 
brotten! 
   

      

 

 

Ny grundutbildning i Grannsamverkan 

Vårens grundutbildning för nya kontaktombud och blivande 

grannstödjare (även för intresserade) genomförs den 14 mars 

kl. 18.00–21.00. Vi är hos polisen i Tumba, Doktorsväg. 3, 

ingång parkering.  

Anmäl redan nu till beyron@pkt.se 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

God fortsättning 
önskar 

beyron@pkt.se 
mats-a.backstrom@polisen.se 

 
 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Då är vi inne i år 2016 med allt det nu skall innebära för dig, 
mig, Botkyrka Kommun och omvärlden! För en del av oss har 
starten på nya året varit bra och för andra mindre bra. Skickar 
gärna några extra tankar till dem som har det svårt.  

Vi har fått några nya politiska ledare i kommunen så jag 
hoppas och tror att vi får fortsatt politiskt stöd för vår viktiga 
förebyggande verksamhet. Varför inte ökat stöd?  

Ny trygghetssamordnare efter Beyron Ahxner väntar jag med 
spänning på, mycket viktig funktion för samordning mellan 
polis, civilsamhälle (oss) och kommunen! Hur det sett ut med 
brotten i Botkyrka under jul & nyårshelgerna ser ni säkert i 
övrig information i detta nyhetsbrev.                                             
Törs med viss säkerhet påstå att den kommer visa att vi 
behövs även 2016!  

Önskar dig en god fortsättning om du har det bra och bättre 
fortsättning om du har det svårt! Vi ses under året hoppas 
jag! 

Jan Karlsson Ordförande Grannstöd/Grannsamverkan" 

  Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 
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Bostadsinbrott januari 
Antalet inbrott i januari 2016 var totalt 32 st., varav 23 

st. i villa/ radhus och 10 st. i lägenheter i flerfamiljshus 

samt 3 st. inbrottsförsök. Förra året i januari, var det 26 

st. inbrott varav 11 st. i villa/radhus och 15 st. i 

lägenheter i flerfamiljshus samt 4 st. inbrottsförsök. 

Inbrotten i januari i år var fler än förra året.  

Inbrotten i villor har åter ökat och polisen manar till 

vaksamhet och tillsyn av dörrar och fönster. Studera 

förteckningen över tillvägagångssättet vid inbrott i 

bilagan ang. bostadsinbrotten i januari. Av 

förteckningen får man en bra uppfattning över var 

bostadens svaga punkter finns.   

       

       

       

       

   

               

   

    

       

    

      
 
 
 

Bilinbrott januari                                     

– Minskade kraftigt i januari 
2014: 81 st. anmälningar 
2015: 80 st.  
2016: 51 st. varav 26 st. i norra B och 25 st. i södra 
Botkyrka     
 
Tänk på att ”Tömma bilen” när du parkerar så minskar 
bilbrotten. 
   

      

 

 

Ny grundutbildning i Grannsamverkan 

Påminner även om vår ”nya” uppgraderade grundutbildning 

den 14 mars klockan 18.00-till ca 21.00. Anmäl dig gärna 

redan nu. Vi är hos polisen i Tumba, Doktorsväg. 3, ingång 

parkering.  

beyron@pkt.se  karlssonjan33@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vinterhälsningar 
önskar 

beyron@pkt.se 
mats-a.backstrom@polisen.se 

 
 

Några ord från ordförande för styrgruppen 
Tiden går fort och den 2 februari hade vi årets första möte i 

styrgruppen för Grannsamverkan och Grannstöd. 

Grannstödsbilen rullar på med frivilliga medborgare som gör 

en fantastisk insats. Vi väntar fortfarande på den nye 

trygghetssamordnaren efter Beyron Ahxner. Det nya året 

innebär också att vi även i år vädjar till samfällighets-

föreningar, bostadsrättsföreningar, företag och övriga 

föreningar om ett anslag till verksamheten. Se bifogat brev 

om detta! På återseende och återhörande i verksamheten! 
 
Jan Karlsson Ordförande Grannstöd/Grannsamverkan" 

  Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 
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Bostadsinbrott mars 
Antalet inbrott i mars 2016 var totalt 18 st  
varav 9 st. i villa/ radhus och 9 st. i lägenheter.    
Förra året i mars, var det 17 st. inbrott varav 8 st.  
i villa/radhus och 9 st. i lägenheter i flerfamiljshus 

  
Antalet Inbrott under första kvartalet i år är något   
mindre än under motsvarande tid förra året  

Polis och boende måste samarbeta bättre för att  
uppnå en varaktig minskning av bostadsinbrotten.  
Vid 5 inbrottstillfällen hade polisen med stor säkerhet  

tagit tjuvarna på bar gärning om vittnen/boende  
ringt 112 omgående. Varje minut är dyrbar för polisen 
 om man ska lyckas ta tjuven. 
 

     
 

 

      

      

      

      

       

              

    

    

      

     

      
 
 
 

Bilinbrott mars                                 

– Minskade kraftigt  
2014: 93 anmälningar 
2015: 88 anmälningar 
2016: 58 varav 44 st. i norra B och 14 st. i södra Botkyrka     
 
Tänk på att ”Tömma bilen” när du parkerar så minskar 
bilbrotten. 
   

      

 

 

Fördjupningskväll om trygghet och 
boende  
Vill du ha bra tips eller få svar på dina boende-frågor, kom till 

Tumba gymnasiets matsal 16 maj kl. 17.45 -20.  Vi startar med 

fika och mingel! Anmäl till per.delhage@botkyrka.se 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Vårvinterhälsningar 
önskar 

beyron@pkt.se 
mats-a.backstrom@polisen.se 

 
 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Jag deltog vid en träff på Kärsbyskolan i Norsborg där 
justitieminister Morgan Johansson, kommunalrådet Ebba 
Östlin m.fl. deltog. Mitt uppdrag var att berätta om vårt 
arbete med Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka. 
Regeringen har avsikten att skriva fram ett riksomfattande 
program för brottsförebyggande arbete. 

Detta är det sista nyhetsbrevet som vår trygghetssamordnare 
Beyron Ahxner deltar i att producera och distribuera. Beyron 
går snart in helt för arbete i sitt företag Veterankraft Botkyrka 
m.fl. kommuner (www.veterankraft.se).  

Ett stort tack till dig Beyron för ditt envetna och engagerade 
arbete som trygghetssamordnare i Botkyrka Kommun. Jag 
skall som ordförande göra mitt bästa så att din efterträdare, 
som precis har börjat, skall få förutsättningar att göra ett lika 
gott jobb som du gjort under många år. Tack Beyron och 
välkommen hälsar jag vår nye trygghetssamordnare som 
presenteras i nästa nyhetsbrev.  

På återseende och återhörande i verksamheten!                        

Jan Karlsson  Mobil: 072 - 251 00 52 

E-post:karlssonjan33@gmail.com  
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Bostadsinbrott april 
Antalet bostadsinbrott i april var totalt 17 st. varav 9 st. i 

villa/ radhus och 8 st. i lägenheter samt 2 st. försök till 

inbrott. Förra året i april var det totalt 19 st. inbrott 

varav 8 st. inbrott i villa/radhus och 11 st. i lägenheter i 

flerfamiljshus samt 4 st. försök till inbrott.  

 

       

       

       

      

               

   

    

       

    

      
 
 
 

  Bilinbrott april                             
– bilbrotten ökar 

Inbrott i och ur, stöld av bil o försök samt 
skadegörelse. 

2014: 86 anmälningar 
2015: 94 st. 
2016: 111 st.  
 
En rejäl ökning efter att i månader o år ha haft en 
minskning. Får se om det håller i sig?    
  

      

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 
Sköna maj, välkommen även kallad "Majsång" skrevs av 

Johan Ludvig Runeberg och tonsattes av Lars Magnus Béen, 

bara så ni vet. Precis i dagarna har vi passerat både Valborg 

och 1:a maj. Kan bara hoppas ni fick njuta av både helgen och 

det skapliga vädret. Botkyrka Kommun har nu en ny 

trygghetssamordnare installerad med data och allt!  

Per Delhage presenterar sig på annan plats i nyhetsbrevet.  

 

Körde Grannstödsbilen måndagen den 25 april. ”Bara” ett 

inbrott vi åkte på men där 4 eller kanske 5 maskerade 

individer hade skrämt grannar så till den milda graden att de 

ville flytta därifrån. Inte bara den som fått inbrott som var 

offer där. Det enda positiva i detta är att det påvisar hur 

mycket vi Grannstödjare och Grannsamverkare behövs för 

trygghet i och kring din bostad! 

Hoppas vi ses på fördjupningskvällen den 16 maj! 

 

Som sagt, välkommen Per Delhage, du behövs!   

 

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Glöm inte att anmäla dig till 

Fördjupningskväll om  trygghet 

och boende 

16 maj 17:45-20:00 
 
Ur kvällens program: 
Klas Nilsson - huvudkontaktombud, författare och 
säkerhetskonsult föreläser på temat ”Skydda hemfriden”. 
 
Mikael Jonsson – Kommunpolis, berättar om nya 
polisorganisationen och kommunpolisens roll. 
 
Anmäl dig senast 12 maj till per.delhage@botkyrka.se  

Ny Trygghetssamordnare 
Jag heter Pelle Delhage och jag är ny 

Trygghetssamordnare i Botkyrka kommun. Jag började 1 

april och kommer närmast från Södertörns 

brandförsvarsförbund, där jag arbetade som 

Insatsledare/Operativ chef. Min förhoppning är att det 

goda samarbetet som Botkyrka kommun, 

Grannsamverkan och Polisen har haft, ska fortsätta att 

utvecklas och att jag förhoppningsvis kan bidra med nya 

erfarenheter. Vi ses 16 maj på fördjupningskvällen! 

Kontakt:  

Mobil 070-187 09 04  E-post per.delhage@botkyrka.se                                                            

           

 

     

      

 

Varma Vårhälsningar 

Önskar 

Pelle, Mats och Jan. 

mailto:karlssonjan33@gmail.com
mailto:per.delhage@botkyrka.se
mailto:per.delhage@botkyrka.se
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Bostadsinbrott maj. 

Antalet inbrott i maj var totalt 18 st varav 5 st i villa/ 

radhus och 13 st i lägenheter i flerfamiljshus samt 3 st 

inbrottsförsök.         

Förra året i maj var det 19 st inbrott varav 4 st i 

villa/radhus och 15 st i lägenheter i flerfamiljshus samt 4 

st inbrottsförsök.      

Antalet inbrott under maj i år är således ungefär lika som 

under förra året.  Inbrotten i villa/radhus ligger kvar på 

en låg nivå medan inbrotten i flerfamiljshusen är fortsatt 

högt.      

Polisen uppmanar till fortsatt tillsyn av dörrar och 

fönster och uppmärksamhet på främmande bilar och 

personer i bostadsområdet.    

Finns larm i villan/radhuset ska larmet alltid vara 

tillslaget då man lämnar huset och helst även på natten. 

       

       

       

       

       

  

               

   

    

       

    

      
 
 
 

 
Bilinbrott och skadegörelse maj.                            

Här kommer maj månads statistik gällande bilinbrott och 

skadegörelse, en rejäl sänkning mot tidigare år. 

Samma period: 

2014: 86 anmälningar 

2015: 87 anmälningar 

2016: 64 anmälningar 

      

 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Tiden snurrar på i en himla fart. Ju äldre man är ju fortare 

går det har nyligen slagits fast i någon forskningsrapport. Jag 

är beredd att hålla med. Nåja, nu är det i vilket fall sommar i 

antågande och jag/vi får hoppas den blir fin. Sedan 

föregående nyhetsbrev skickades ut har vi bl.a. haft 

styrgruppsmöte, genomfört en välbesökt fördjupningskväll i 

Tumbagymnasiet, tidningen Hyresgästen (reporter) har åkt 

med Grannstödsbilen under en hel dag och reportage i 

tidningen kommer efter sommaren. Har man Facebook kan 

man se en filmsnutt om Grannsamverkan/Grannstöd under 

Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem. Har du inte Facebook 

så använd bifogade länk och kolla in film nummer 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJzlyMcwvnk&list=PLFi

xrlx3VPa9xpD42DCNqA1NvKwDgoo4P  

Vi har även medverkat vid dialogforums möte i Fittja 

Centrum och Albydalen och lämnat förslag på mål för 

arbetet med Grannsamverkan och Grannstöd hos 

Botkyrkabyggen. Parallellt med allt detta så rullar 

Grannstödsbilen på vardagarna och säkert har vi medverkat i 

fler aktiviteter på vår fritid. Tack alla för era fantastiska 

insatser och jag önskar er en skön sommar! 

 

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trevlig Sommar önskar Jan, Mats och Pelle 

     
 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJzlyMcwvnk&list=PLFixrlx3VPa9xpD42DCNqA1NvKwDgoo4P
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Bostadsinbrott juni. 

Antalet inbrott i juni 2016 var totalt 13 st varav 5 st i 

villa/radhus och 8 st i lägenheter i flerfamiljshus samt 3 

st inbrottsförsök.         

Förra året i juni var det 17 st inbrott varav 2 st i 

villa/radhus och 15 st i lägenheter i flerfamiljshus samt 3 

st inbrottsförsök.     

Antalet inbrott under juni i år är således något mindre 

än under förra året.  Inbrotten i villa/radhus ligger kvar 

på en låg nivå medan inbrotten i flerfamiljshusen är 

fortsatt högt.      

Boende i flerfamiljshus måste vara mer uppmärksamma 

på vad som händer i trappuppgångarna och omedelbart 

ringa polisen på 112 om man misstänker inbrott. Polis 

och boende måste samarbeta bättre för att uppnå en 

varaktig minskning av bostadsinbrotten. Vid 2 

inbrottstillfällen hade polisen med stor säkerhet  tagit 

tjuvarna på bar gärning om vittnen/boende ringt 112 

omgående. Varje minut är dyrbar för polisen om man 

ska lyckas ta tjuven på bar gärning.   

       

       

       

       

       

   

               

   

    

       

    

      
 
 
 

 
Bilinbrott och skadegörelse juni.                            

Här kommer juni månads statistik gällande bilinbrott och 

skadegörelse. Något lägre än förra året, men högre än 

2014. 

Samma period: 

2014: 72 anmälningar 

2015: 92 anmälningar 

2016: 80 anmälningar 

      

 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Hej alla kontaktombud och Grannstödjare. Nu är då äntligen 

den där sommaren här som många längtar efter. Nu laddar 

vi våra batterier inför hösten då vi tar nya tag i kommunen. 

Grannstödsbilen rullar på de flesta dagarna även nu under 

sommaren och detta tack vare alla flitiga grannstödjare. 

Grannstödjarnas Kick-Off blir den 29 augusti så boka gärna 

den kvällen mellan 18.00-20.00. Vi skall bland annat då 

informera om bilens alla funktioner och finesser och även 

lyssna av era eventuella önskemål kring bilen. 

Tack alla ni som är kontaktombud, grannstödjare, 

nattvandrare eller på annat sätt bidrar till ett renare och 

bättre Botkyrka! Nu laddar vi batterierna 🔋 

 

Vänliga hälsningar från 

Jan Karlsson 

Mobil: 072 - 251 00 52, E-post: karlssonjan33@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botkyrka Grannstöd & Grannsamverkan 
på Facebook. 

Sedan en tid tillbaka finns ”Botkyrka Grannstöd & 

Grannsamverkan” på Facebook. Gå gärna med i gruppen, så 

kan ni vara med och dela information om inbrott, 

inbrottsförsök eller andra händelser som sker i Botkyrka 

kommun. 

Nu gör nyhetsbrevet sommaruppehåll. Nästa 
nyhetsbrev kommer i början på september. 
 
Hoppas att ni alla har en fortsatt trevlig 
sommar önskar Jan, Mats och Pelle 

mailto:karlssonjan33@gmail.com


 

 

              

Nyhetsbrev Grannsamverkan/Grannstöd september 2016 

Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Hösten gör sitt intåg och vi också! Kickoff för 

grannstödjarna hade vi den 29 augusti. Tack alla som 

kom och gjorde arrangemanget trevligt. Den som orkat 

följa med kan notera att sommarens nyhetsartiklar varit 

fyllda av reportage om stenkastande medborgare, 

bilbränder, våldtäkter på festivaler, värdegrunder och 

polisens omorganisation mm. Harry S. Truman uttalade 

en gång om USA:s huvudstad Washington ” Den som 

söker en vän i denna stad bör skaffa sig en hund” Oj 

vilken negativism, så illa är det väl ändå inte. Avslutar 

med ett positivare inslag ”Av en hunds vänlighet kan 

man lära sig hur människan borde vara” Captain 

Beefheart. Ha det gott så ses vi i verksamheten i höst! 

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 

 

Bilinbrott och skadegörelse juli och augusti 

Juli: 

Samma period: 

2014: 77 anmälningar. 

2015: 97 anmälningar. 

2016: 95 anmälningar. 

Augusti: 

Samma period: 

2014: 78 anmälningar. 

2015: 74 anmälningar. 

2016: 76 anmälningar. 

 

 

Bostadsinbrott juli och augusti 

Juli: 

Antalet inbrott i juli var totalt 20 st varav 8 st i villa/ 

radhus och 12 st i lägenheter i flerfamiljshus samt 6 st 

inbrottsförsök.   Förra året i juli var det 34 st inbrott 

varav 11 st i villa/radhus och 23 st i lägenheter i 

flerfamiljshus samt 6 st inbrottsförsök. Antalet Inbrott 

under juli i år är nästan hälften jämfört med förra året.  

Inbrotten i villa/radhus ligger kvar på en låg nivå. 

Antalet inbrott i flerfamiljshusen har minskat.  

Som exempel kan nämnas att den 18 juli genomfördes 

Inom loppet av ca 2 timmar fyra inbrott (Alby och 

Norsborg) genom uppbrutna dörrar utan att någon av 

grannarna reagerat   

Augusti:   

Antalet inbrott i augusti 2016 var totalt 21 st varav 9 st i 

villa/ radhus och 12 st i lägenheter i flerfamiljshus samt 

6 st inbrottsförsök.  Förra året i augusti var det 19 st 

inbrott varav 7 st i villa/radhus och 12 st i lägenheter i 

flerfamiljshus samt 4 st inbrottsförsök. Antalet Inbrott 

under augusti i år är något flera jämfört med förra året.  

Inbrotten i villa/radhus och lägenheter i flerfamiljshus 

ligger på samma nivå som förra året.  Den 9 augusti 

genomfördes Inom loppet av ca 2 timmar tre inbrott i 

samma fastighet och trappuppgång i Alby genom 

uppbrutna dörrar utan att någon av grannarna 

reagerat.    

Boende i flerfamiljshus bör vara mer uppmärksamma 

på vad som händer i trappuppgångarna och omedelbart 

ringa polisen på 112 om man misstänker inbrott.

   

Hälsningar 

Jan, Mats och Pelle  

   

   

  

mailto:karlssonjan33@gmail.com


 

 

              

Nyhetsbrev Grannsamverkan/Grannstöd oktober 2016 

Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Vilket fantastiskt höstväder vi haft i september och har 

hitintills i oktober.  Hoppas alla kunnat njuta lite av det. 

Ute i verkligheten njuter mänskligheten inte, i alla fall 

inte om man följer medias rapporter från Syrien och flera 

andra länder. Följer jag kommande presidentval i USA så 

kan jag ju bli rädd, i demokratins namn dessutom. Nåja, 

håller jag mig i Sverige så blir jag inte rädd alls. Här är så 

lugnt och fint så i våra förortsområden. Bränder lyser 

upp vår mörka hösthimmel både i Husby, Malmö, 

Göteborg och i Botkyrka. Härligt eller hur?  

I Botkyrka har vi idag haft möte i styrgruppen för 

Grannsamverkan och Grannstöd. Med var många 

frivilliga, polisen, kommunen och besökare från 

grannkommunen Salem. Vi antog bland annat ett helt 

nytt bildningsprogram för Grannsamverkare och 

Kontaktombud som prövas första gången den 10 oktober 

på vår grundutbildningskväll som hitintills har drygt 30 

anmälda. Tur att vi finns, eller hur?  

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 

 

Bilinbrott och skadegörelse september 

September: 

Samma period: 

2014: 76 anmälningar. 

2015: 76 anmälningar. 

2016: 79 anmälningar. 

 

 

 

Bostadsinbrott september 

Antalet inbrott i september var totalt 27 st varav 20 st i 

villa/ radhus och 7 st i lägenheter i flerfamiljshus samt 7 

st inbrottsförsök.   Förra året i september var det 18 st 

inbrott varav 7 st i villa/radhus och 11 st i lägenheter i 

flerfamiljshus samt 6 st inbrottsförsök.  

Inbrotten i september i år uppvisar således en stor 

ökning. Villaområdena i Slagsta och Norsborg har 

drabbats av hälften av alla inbrotten. Uppbrutna 

fönster vid 7 tillfällen, urlyfta 3-glasfönster vid 2 

tillfällen och uppbrutna altandörrar vid 4 tillfällen. 

Boende i flerfamiljshus bör vara fortsatt 

uppmärksamma på vad som händer i 

trappuppgångarna och omedelbart ringa polisen på 112 

om man misstänker inbrott. Den 9 augusti 

genomfördes inom loppet av ca 2 timmar, tre inbrott i 

samma fastighet och trappuppgång i Alby där tjuvarna 

lyckades bryta upp dörrar utan att någon av grannarna 

reagerat. Samma inbrottssätt tillämpades i Tumba 28 

september. 

 

Olyckor och brand 

Nu när mörkret och vintern är på väg så är det bra att 

påminna om brand och andra olyckor. De flesta olyckor 

sker i hemmet och på fritiden. En vanlig orsak till brand 

är slarv och bristande kunskap. Därför är det viktigt att 

veta hur du kan skydda dig själv, din familj och dina 

vänner. Om olyckan trots allt är framme är det viktigt 

att veta vad du ska göra. På www.sbff.se/hem--fritid/ 

hittar du tips och råd när det gäller brandskydd och 

säkerhet. 

Soliga Hösthälsningar 

Jan, Mats och Pelle  

   

   

mailto:karlssonjan33@gmail.com
http://www.sbff.se/hem--fritid/


 

 

              

November 2016 - Nyhetsbrev 

 

Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Börjar med vädret även denna månad. 2 november, 

blötsnö och kolsvart trots vintertid. För egen del följer 

jag med många svindlande känslor det kommande valet 

av president i USA. Vem skall äga kärnvapenknappen? I 

styrgruppen för Grannsamverkan och Grannstöd har vi 

haft en diskussion om vi gör rätt saker utifrån hur 

brottsligheten utvecklas i kommunen. Diskussionen 

fortsätter.  

Vårt nya bildningsprogram för Grannsamverkare, 

Kontaktombud och Grannstödjare prövades första 

gången den 10 oktober på vår välbesökta 

grundutbildningskväll. Med lite putsning till nästa tillfälle 

så blir det jättebra.  Mycket händer i kommunen och hos 

polisen vilket vi får återkomma om. Närmast nu är 

höstens fördjupningskväll den 21 november som redan 

nu har över 30 anmälningar, sista anmälningsdag är 14 

november. Vill du ha en inbjudan och inte fått någon så 

mejla mig.  

Välkomna! 

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 

 

Bilinbrott och skadegörelse  

Oktober: 63 anmälningar. 

Samma tid: 

2014: 107 anmälningar. 

2015: 82 anmälningar. 

En rejäl sänkning! 

 

 

Bostadsinbrott oktober 

Antalet inbrott i oktober 2016 var totalt 22 varav 21 i 

villa/ radhus och 1 i lägenheter i flerfamiljshus samt 7 

inbrottsförsök. 

Förra året i oktober var det 18 inbrott varav 7 i 

villa/radhus och 11 i lägenheter i flerfamiljshus samt 7 

inbrottsförsök. Inbrotten i oktober i år uppvisar således 

en stor ökning av inbrott i villor och radhus. 

Redan förra månaden konstaterades en ökad 

inbrottsaktivitet i villaområden och minskat antal 

inbrott i flerfamiljshus. Villaområdena i Slagsta och 

Norsborg var då mest utsatta. 

Villaområdena i Slagsta, Tullinge och Tumba har 

drabbats av nästan alla inbrott under oktober. Många 

inbrott kan förhindras om man följer polisens råd om 

brottsförebyggande åtgärder. 

Det starkt minskade antalet inbrott i flerfamiljshus är 

glädjande. Snabb information till polisen om inbrott 

eller inbrottsförsök är viktigt.  

Olyckor och brand 

Ett flertal bränder startar varje år på grund av 

bortglömda ljus, framförallt under årets mörka 

månader november-februari. Ha som rutin att alltid 

släcka när du lämnar rummet och undvik att tända ljus 

när du är lite stressad och lätt glömmer, t ex på 

morgonen.  

Undvik också att ladda mobiltelefonen, eller ha på 

elektriska apparater när du inte är hemma eller under 

natten när du sover.  

Ljusa Novemberhälsningar 

Jan, Mats och Pelle  

   

   

  

mailto:karlssonjan33@gmail.com


 

 

              

December 2016 - Nyhetsbrev 

 

Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Nu är det jul igen, jul igen, jul igen, ja vad skall skrivas. 

Börjar med att vara glad för alla er som ställer upp som 

grannstödjare, kontaktombud, styrgruppsledamöter 

och/eller på andra viktiga aktiviteter i kommunen. Är 

glad också över både poliser, kommunanställda och 

anställda på fastighetsbolagen som gör vad det kan för 

ett tryggare Botkyrka. Själv hade jag nyligen möjlighet att 

vara med på en tufft och bra planerad studieresa till 

Amsterdam i Holland. Intressant att se och höra deras 

sätt att tänka och jobba. Något av deras metoder kan 

säkert användas i Botkyrka. Samverkan mellan polis, 

kommun och civilsamhälle är nycklar till framgång, 

kontrakt om åtgärder och samverkan med näringslivet är 

några av mina intryck. Deltagare på resan var poliser, 

kommunala tjänstemän, nattvandrare och 

grannstödjare. 

Tack skall ni alla ha för i år, ha sköna och goda jul och 

nyårshelger om ni kan. Var snälla och rädda om varandra 

och bli inte Trumpna i onödan! 

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 

 

Bilinbrott och skadegörelse  

November: 42 anmälningar. 

Samma period: 

2014: 107 anmälningar 

2015: 64 st. 

Fortsatt nedgång.. trevligt! 

 

 

Bostadsinbrott  

Antalet inbrott i november 2016 var totalt 12 varav 9 i 

villa/radhus och 3 i lägenheter i flerfamiljshus samt 2 

inbrottsförsök. Förra året i november var det 24 inbrott 

varav 9 i villa/radhus och 15 i lägenheter i flerfamiljshus 

samt 7 inbrottsförsök.  

Uppbrutna entrédörrar och altandörrar har minskat i 

antal. Altandörrarna bör dock alltid vara försedda med 

lås och nyckeln borttagen ur låset då man inte är 

hemma. Bortplockade 3-glasfönster förekommer 

fortfarande. Kan förhindras genom att listerna som 

håller glaskassetten skruvas fast. 

Bättre skalskydd, d.v.s. lås, brytskydd på dörren, 

fönsterlås och larm håller inbrottstjuvarna borta. 

Obehörig adressändring 

Att bedragare vittjar olåsta brevlådor har vi fått 

information om tidigare. Det finns ytterligare en variant 

på bedrägeri: 

Vem som helst kan begära adressändring för dig. Det 

enda som behövs är ditt personnummer. Detta innebär 

att du kan registreras på (och "flytta" till) en ny adress 

utan att du ens vet om det. Därefter kan en bedragare 

beställa kreditkort, varor etc - i ditt namn - till den nya 

adressen.  

På Skatteverkets hemsida kan du kostnadsfritt spärra 

obehörig adressändring. Det innebär att du måste 

legitimera dig med t.ex. Mobilt BankID för att göra en 

adressändring. 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar 

Jan, Mats och Pelle  

   

   

  

mailto:karlssonjan33@gmail.com
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
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